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Ha Nói, ngày 26 tháng 02 nám 2021
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Chuyn:

THÔNG TU'

St'ra dôi b sung mt s diu ti Thông tir s 14/2015/TT-BTC ngày

S1 vã k hiu HS:
Z
A
30 Uiáiig 1 i.äii 2015 cua B9 trtro'ng B9 Tai chinh hiro'ng dan
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phan loi
7

A

7

A

P

P

A

hang hóa, phán tIch d phân loi hang hóa; phân tIch dê kiêm tra chat
hrqng, kiêm tra an toàn thrc phâm dôi vri hang hóa xuât khâu, nhp khâu
Can cii' Lut Hal quan so' 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nám 2014,
Can ci'Lut Quán l thuê'sO' 38/2019/QHJ4 ngày 13 tháng 6 nám 2019,
Can cii' Luát Thuê' xuá't khdu, thul nhp khdu sO' 107/2016/QHJ3 ngày 06
tháng 4 nám 2016,
Can ci Lut Thuv'ng mgi sO' 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 nám 2005;
Can ci Lut chIt lwgng san phdm, hang hóa sO' 05/2007/QHJ2 ngày 21
tha'ng 11 nám 2007,
Can cz' Lu42t An toàn thtc phdm sO' 5 5/201 0/QHJ2 ngày 17 tháng 6 nám
2010,
Can ci LuIt Khiê'u ngi sO' 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 nám 2011,
Can ci Nghj djnh sO' 08/2015/ND-CF ngày 21 thcng 01 nám 2015 cza
GhInh phi Quy djnh chi tilt và bin pháp thi hành Lut Hái quan v thi tyc hái
quan, kilm tra, giám sat, kilm soát hãi quan, Nghj djnh sO' 59/2018/ND-CF
ngày 20 tháng 4 näm 2018 cia ChInh phz tha dli,
sung m5t sO' diu cia
Nghj djnh sO' 08/2015/ND-CF ngày 21 tháng 01 nàm 2015,

hO'

Can ci Nghj djnh s 134/2016/ND-CF ngày 01 tháng 9 nám 2016 cza
ChInh ph quy djnh chi tilt thi hành mt3t sO' diu cia Luát Thul xucit khdu, thul
nhp khO'u;
C'ãn c Nghj dinh sO' 20/2006/ND-CF ngày 20 tháng 02 näm 2006 cia
C'hinh phi quy djnh chi tilt Lut Thu'o'ng mgi vO' klnh doanh djch vy giám djnh
thwoiig mgi;

sO'

Can cia' Nghi djnh
120/2011/ND-CF ngày 16 tháng 12 nám 2011 tha
dli,
sung thz tyc hành chInh tgi mt
Nghj djnh cia chInh phü quy djnh
chi tilt Lut Thwcng mgi, Nghj djnh
125/2014/ND-CF ngày 29 tháng 12
nám 2014 tha dli,
sung quy djnh v dich vy giám dinh thu'oiig mgi tgi Nghj

hO'

hI

sO'
sO'
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djnh s 120/2011/ND-CP ngày 16 tháng 12 nám 2011 và Nghj djnh sO'
20/2006/ND-CP ngày 20 tháng 02 nàm 2006;

s6

Can th Nghj d.inh
132/2008/ND-CT ngày 31 tháng 12 nám 2008 cia
ChInh phz quy djnh chi tjlt thi hành mQt s diê'u cza Lut Cha't lwg san
phdm, hang hóa, Nghj inh s 74/2018/ND-CP ngày 15 tháng 5 nãm 2018 cza
C7'zInh phi sia ddi, bd sung m5t sO' dieu cia Nghj djnh sO' 132/2008/ND-CP
ngày 31 tháng 12 nám 2008 cia ChInh phi quy djnh chi tjlt thi hành mt so'
diu cia Lut Chcit lu'Qng san phO'm, hang hóa;
Can ci Nghj djnh sO' 69/2018/ND-CT ngày 15 tháng 5 nám 2018 cia
ChInh phi quy djnh chi tiê't mt diê'u cza Luat Quán lj ngogi thwo'ng,

sO'

Can ci Nghj djnh sO' 87/2017/ND-CT ngày 26 tháng 7 nám 2017 cia
ChInh phi quy djnh chü'c náng, nhim vy, quyen hgn và Ca ca'u tO' chz'c cia B5
Tài chInh,
Can th Nghj djnh 126/2020/ND-CT ngày 19 tháng 10 nàm 2020 cia
ChInh phz' quy djnh chi tiê't mt diu cl'ia Lugt Quán lj thul;

sO'

sO'

Thy'c hiçn Quyê't djnh
49/QD-CTN ngày 6 tháng 3 nàm 1998 cia Chi
tjch nzthc C5ng hOa xâ hQi chz nghi'a Vit Nam
vic Vit Nam tham gia Cong
zthc QuO'c te' H thO'ng hal hoà mO tá và ma hoá hang hoá,

vO'

vO'

Thtc hin Nghj djnh thw quy djnh vic thirc hin Danh myc thué' quan hài
hoà ASEAN,
Theo dO' nghj cüa TOng cyc tru'&ng TOng cyc Hãi quan.
Bó tru'ó'ng Bó Tài chInh ban hành Thông tu' sa ddi, hO' sung m5t sO' diO'u
tgi Thông tu' sO' 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 nãm 2015 cia Bô trwO'ng Bô
Tài chInh hu'óng dn vO' phán logi hang hóa, phán tIch dO' phán logi hang hóa,
phán tIch dO' kié'm tra chá't lu'cing, kiO'm tra an toàn thzc phdm dO'i vó'i hang hóa
xuá't khdu, nháp khdu.
•A

A

A

A
Dieu 1. Stra doi, bo sung m9t so theu tii Thong
tir soA 14/2015/TTBTC ngày 30 tháng 1 nãm 2015 cüa B trirô'ng B Tài chInh hu*ng dn v
phân 1oi hang hóa, phân tIch dê phân 1oi hang boa; phân tich d kim tra
cht ltrçnig, kiêm tra an toàn thirc phâm di vó'i hang hóa xut khu, nhp
khau:
A

'A

1.Khoân 2 Diu 6 dugc si:ra di, b sung nhu sau:
A A
A
Dieu 6. Phan 1oi, ap diing mtrc thue doi vo'i m9t so
trirong hqp dic
A

A

bit.
2. Trithng hcip có sirkhác bit v rnô tâ hang boa tai DanE mc hang hóa
xu.t khu, nh.p kh.0 Vit Nam và mô tâ hang hóa theo DanE miic HS, Danh
miic AHTN thI áp dicing trrc tip mô tà hang hóa theo Danh miic HS, Danh mic

3
AHTN d phân '°ai và hithng dn phân loi theo nguyen tc áp diing quy djnh
cüa Diu uórc qu& t ma Vit Nam là thành viên."
2. Diu 9 duqc süa di, b sung nhu sau:
"Diu 9. Ho so'
câu phân tich dé phân 1oii
yen

Co quan hâi quan noi
yêu cu phân tIch hang hóa có trách nhim 1p
và gi'ri h so yêu cu phân tIch; h so gm:
co

1.Phiu yêu cu phân tIch hang hóa xut khu, nhp khu kiêm Biên bàn
1y mu hang hóa (theo mu s O5IPYCPT/2021 ban hành kern Thông tu nay).
Mi mt hang 1p 01 Phiu yeu cu phân tIch hang hóa xut khu, nhp khu
kiêm Biên bàn 1.y mu hang hóa.
2. Phiu ghi s, ngày van bàn, chtng tui thuc h so hâi quan lien quan
dn mu hang hóa.
3. Mu hang boa yêu cAu phân tIch.
4. Tài 1iu k5' thut cüa hang hóa. Trueing hcp không có tài
k thut
thI co quan hài quan noi gui h so phài nêu rô l do hang hóa không có tài
k5 thu.t ti mic 12 mu s 05/PYCPT/2021 v phiu yêu cu phân tIch hang
hóa xut khu, nhp khu kiêm biên bàn ly mu ban hành kern theo Thông tu
nay.
lieu

lieu

3. Khoàn 1 Diu 10 duoc süa di, b sung nhu sau:
.A

A

A

A

Dieu 10. Mau hang hoa xuat khau, nhip khau phan tich de phan
1. Lay miu hang hóa.
a) Hang hóa xut khu, nhp khu phài ly mu d phân tIch theo quy
djnh ti Khoãn 14 Diêu 1 Nghj dnh
5912018/ND-CP ngày 20/4/2018. Vic
lay mâu thirc hin theo Phiêu
câu phân tIch hang hóa xuât khâu, nhp khâu
O5TPYCPT/2021 ban hành kern
kiêm Biên bàn
mk hang hóa (theo mu
Thông tu nay). Mâu duc
tr chInh lô hang can phân tIch và mang tinh dai
din; phài dü ye luqng, khôi lugng dê phiic vii cho vic trixng câu giám djnh
hoc giài quyêt khieu nai. Khi
mâu phãi có dai din cüa nguii khai hãi
quan. Mu phãi duçic các ben k XaC th.n và niêm phong riêng bit trng mâu.
Khi bàn giao mâu phài có biên bàn bàn giao và k) xác then cüa CaC ben.
so

yeu

lay

so

lay

so

lay

Tnrng hçip 1y mu nhung vng m.t nguñ khai hãi quan, co quan hãi
quan lay mu vói sir ch'Cmg kiên cüa Co quan nhà nuôc ti khu virc cua khau,
di din doanh nghip v.n tãi, doanh nghip kinh doanh cãng, kho bäi và phãi
chirng kiên.
có k xác nhn cüa các
ben

b) S luçing mu: 02 mu.
Truông hçip ngu1i khai hài quan chi nhp khu 01 mu thI không thirc
hin
mu.
lay

4
c) Giao nhn mu: Co quan hài quan noi có yêu cu phân tIch trirc tip
g1ri mu hoc g1i mu qua du?mg bu'u din.
Mu chi có giá trj pháp 1 khi con nguyen niêm phong."
4. Diu 11 duçic sira dM, b sung nhu sau:
"Diu 11. Thông báo kt qua phãn 1oi, Thông báo kt qua phãn tIch
kern ma s hang hóa
1. Trong thii hn không qua 5 ngày lam vic, trung hçip thai gian phân
tIch phii thuc thai gian do yêu cu quy trInh k thut phân tIch ho.c mu hang
hóa phiirc tp thI không qua 20 ngày lam vic k tr ngày tip nhn dü h so và
mu phân tIch, Ciic truâng Ciic Kim djnh hài quan ban hành Thông báo kt
qua phân l°aj hang hóa (theo mu s 08/TBKQPL/2021 ban hành kern theo
Thông tu nay).
2. Tri.thng hqp mu hang hóa Co k& qua phân tIch dáp ing nhóm tiêu chi
a và c hoc nhóm tiêu chI b và c duói day, Chi ciic truOng Chi cçlc Kim djnh
hài quan ban hành Thông báo kt qua phân tIch kern ma s hang hóa (theo mu
s 10/TBKQPTPL/2021 ban hành kern theo Thông tu nay), thai hn ban hành
thông báo kt qua phân tIch kern ma s hang hóa không qua 05 ngày lam vic,
tnrông hçip thOi gian phân tIch phii thuOc thôi gian do you cu quy trInh k5
thut phân tIch hoc mu hang hóa phüc tp thI không qua 10 ngày lam vic k
tr ngày tip nhn dü h so và mu phân tIch:
a) Ten hang: TOn hang k& 1un trong Thông báo k& qua phân tIch theo
các tiOu chI cüa Danh m11c hang boa xut khu, nhp khu Vit Nam ging vâi
k& 1un tai miic "Ten gçi theo cu t.o, cong dctng" tai Thông báo k& qua phân
loai cüa Tng c11c tnr&ng Tng c11.c Hài quan hoc Ciic tnr&ng Ciic Kim djnh
hâi quan da ban hành.
b) Bàn cht hang hóa: Chüng loai, thành phn, cong ding cüa hang hóa
tui Thông báo kt qua phân tIch ging chüng '°ai, thãnh phn, cong dçing cüa
hang hóa tai Thông báo kt qua phân loai cüa Tng ciic trir&ng Tng ciic Hãi
quan hoc Ciic tru&ng Civic Kirn djnh hâi quan dã ban hành.
c) Ma s hang hóa: Là ma s dâ nêu ti Thông báo kt qua phân loai cüa
Tng ciic trir&ng Tng ciic Hâi quan hoc Cic trlr&ng Ciic Kirn djnh hài quan
dã ban hành.
3. Trueing hçip co quan hâi quan giri mu trixng c.0 giám djnh tai các th
chüc giám djnh thI trong thai han không qua 05 ngày lam vic, trt.rông hgp mu
hang hóa phic tp cn có them thi gian thI không qua 08 ngày lam vic k tir
ngày nhn duqc k& qua giám djnh hang hóa, Ciic tru&ng Ciic Kim djnh Hài
quan ban hanh Thông báo kt qua phân loai hang hóa (theo mu s
08/TBKQPL/2021 ban hành kern theo Thông tu nay).
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Di vri mu hang boa eó kt qua giám djnh thue phm vi quy djnh tai
khoãn 2 Diu nay thI thi hn ban hành Thông báo k& qua phân tIch kern ma s
hang hóa không qua 05 ngày lam vic k tii ngày nhn duc kt qua giám djnh
hang hóa.
4. Thông báo k& qua phân loi hoc Thông báo kt qua phân tIch kern
ma s hang hóa là co s d xác djnh m'crc thu& thirc hin chInh sách quân 1
hang hóa; duçic c.p nht vào eo sâ dU 1iu cüa ca quan hài quan và cong khai
trên trang thông tin din tCr cüa Tng ciic Hãi quail.
5. Trueing hçp nguôi khai hãi quan không dng vth Thông báo k& qua
phân loti hang hóa hotc Thông báo kt qua phân tIch kern ma s hang hóa thl
thirc hin khiu ni theo Lut Khiu ni hotc trung c.0 giám djnh theo quy dnh
tai Diu 30 Nghj dnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 närn 2015 cüa
ChInh phü."
5. Khoãn 4 Diu 13 cluoc sira di, b sung nhu sau:
"Diu 13. Phân tIch dê kim tra chat hrçng, kiêm tra an toàn thrc
phâm
4. Cue tnthng Citc Kiêm djnh hãi quan ban hành Thông báo kêt qua kiêrn
tra chat lugng, kiêm tra an toàn thrc phâm (theo mâu so 09/TBKQKT-CLATTP/2021 ban hành kern Thông tu nay) trong thai hn quy djnh cüa pháp lust
ye kiêm tra chat luçmg, kiêrn tra an toàn thçrc phâm."
6. Khoàn 3, Khoãn 4, dim b Khoãn 5 Diu 14 duçic sira dii, b sung nhu
sau:
"Din 14. Ngulin thông tin xây drng Co s& dfr. lieu ye Danh mt1c
hang hóa xuât khãu, nhp khâu
3. Danh miic hang hóa cm xut khu, cm nhp khu, Danh miic hang
hóa xuât khâu, nhp khâu theo giây phép, theo diêu kin, Danh mitc hang hóa
xuât khau, nhp khâu thuc din quân 1 chuyên ngành theo quy djnh taiNgh
djnh so 69/201 8/ND-CP ngày 15 tháng 5 näm 2018 cüa ChInh phü;
4. Van bàn huóng dn v phân 1oi hang hóa cüa B Tài chInh, Tng ciic
Hài quail;
5. Nguôn thông tin khác tü:
b) Thông báo kt qua phân 1oti eüa Tng c1ie tru&ng Tong cijc Hái quail,
Thông báo kêt qua phân 1oi cüa Cc truông Ciic Kiêm djnh hài quan và Thông
báo kêt qua phân tIch kern ma so hang hóa cüa Chi ciic trn&ng Chi ciiç Kiem
djnh hài quan."
7. Sira di, b sung mt s mu ban hành kern theo Thông tu s
14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 näm 2015 nhu sau:
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a) Sira di miu s 05/PYCPT/20 15 thành nilu s 05/ PYCPT/202 1 ban
hành kern theo Thông tu nay.
b) Sira di mu s 08/TBKQPL/2015 thành mu s 08/TBKQPL/2021
ban hành kern theo Thông tu nay.
c) Sira di mu s 09/TBKQKT-CL-ATTP/2015 thành rnu s,
09/TBKQKT-CL-ATTP/2021 ban hành kern theo Thông tu nay.
d) B sung mu s 1O/TBKQPTPL/2021 ban hành kern theo Thông tix
nay.
Diu 2. lieu hrc thi hành
1.Thông tu nay có hiu 1c k tü ngày i' 2 tháng 4- näm 2021.
2. Trong qua trInh thirc hin, truông hcip các van bàn quy pham pháp 1u.t
quy djnh vin dan tai Thông tu nay duçc sira dôi, bô sung hoc thay the thI thirc
hin theo van bàn quy phm pháp 1ut mi ducic süa dôi, bô sung hoc thay
th./. '-?
Noi
- Thu tiróng ChInh phil; các Phó TTCP;
- Van phOng TW Dâng và các Ban cüa Dâng;
- Van phOng Tong BI thir;
- Van phOng Quôc Hi;
- Van phOng Chñ tjch nu&c;
- TOa an Nhân dan Tôi cao;
- Viên kiêm sat Nhan dan Tôi cao;
- Kiêm toán Nhà niróc;
- Các B, ca quan ngang B, cci quan thuc ChInh phü;
- UBND tinh, thành phô trirc thuc TW;
- PhOng Thircing mai và Cong nghip Vit Nam;
- Cic Kiêm tra van ban (B Tu pháp);
- Ciic Hãi quan các tinh, thành pho;
-COng báo;
- Website ChInh phü;
- Website Bô Tài chInh;
- Website Tong cic Hãi quan;
-LuuVT;TCHQ().
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Mu s 05/PYCPT/2021
CC QUAN CHU QUAN
TEN CQ HAl QUAN YEU CAU
S&

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip — Tiy do — Hnh phüc
, ngày ... tháng ... nãm

PHIEU yEu CAu PHAN TICH HANG HOA XUAT KHAU,
NH4P KHAU IUEM BIEN BAN LAY MAU
KInh gi'ri
1.Ten hang theo khai báo
2. Ma so hang hóa theo khai báo:
3. So ti khai hâi quan:
ngày
tháng
näm
4. So giây chi'rng nhn xuât xü (C/U) (nu co)
ngày
tháng .... nãm
5.fkmvjXK,NK
6. Ngày lay mu:
Dja diem lay mâu:
7. Ng'irôi lay mu:
- Cong chi'rc hãi quan 1
- Cong chrc hãi quan 2:
- Di din ngu?i khai hãi quan:
8. Dc diem và quy cách dóng gói mu
9. So hxçing muIChi tiêt mu (kIch thuOc, däc diêm)
10.Hinh thirc kiêm tra thirc tê hang hóa (min kiêm tra hoc kiêm tra t l hoc kiêm tra toàn
b)
11. Mu da di.rçc niêm phong hãi quan sô
12.Ho sakèm theo:
(1) Hgp dong thwng mi (ban chip):
Co n
Không u
(2) Tài 1iu k thuat, catalogue cUa nba san xuât ye hang hOa:
Co
o
Không D
(truông hçip không cung cap tài lieu k thuat thI nêu rO 1 do)
(3) Chirng thu giám djnh (ban chip, nêu có):
Co D
Không o
(4) Giây to khác có lien quan (nêu co, ghi rO 1oi giây tO):
13.Ni dung yêu câu phân tIch: (ghi rO các tiêu chI con phOn tIch, vI dy: thành phdn, ban
chOt)
14.Ngu'Oi khai hãi quan yêu câu lay 1i mâu:
Co D
Không o
Ten nguOi duçc üy quyên nhn lai mw
(15) DM DI1N NGUYI
KHAI HAl QUAN
(Kj, ghi rö hQ, ten)

CONG CHIJ'C HAl
QUAN
(Ky, ghi rO ho, ten, và dóng
dOu)

THU TRIYONG DN VI
(Kj, ghi râ hQ, ten, dóng
dOu)

Ghi chi:
- Lc2p thành hai ban (1 ban ltcu cling ho so' lu'u cia HOi quan, 1 hOn gi'ci trong h so'phOn
tIch).
- (15) Trtràng hçp yang mat dqi din ngw&i khai hái quan khi lay mOu thlphOi có chü lcj cza
ngzthi chthig kiên là. doanl'z nghip hoac ca quan nhà nu'óc tqi khu virc tha khOu, dqi diên
doanh nghip van tOi, doanh nghip kinh doanh cáng, kho bdi trong tncOng hcip doanh
nghip vOng mat;
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Mu s 08/TBKQPL/202 1
TONG CUC HAT QUAN
CIJC KIEM DJNH HAl QUAN
St:

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Htnh phüc

/TB-KDHQ

Ha N3i, ngày tháng nàm

THÔNG BAO
V kt qua phân 1oi chi vó'i hang hóa xut khu, nhp khu
Can cir Lut Hài quan s 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 näm 2014;
Can ciir Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015 cUa ChInh phü quy
djnh chi tiêt và bin phãp thi hành Lut Hãi quan ye thu tiic hãi quan, kiêm tra giám sat, kiêm
soát hãi quan; Nghj dnh so 59/2018/ND-CP ngày 20 tháng 4 näm 2018 cüa ChInh phü si'ra
doi, bô sung mt so diêu cüaNghj dnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015;
Can eir Thông tu s 14/201 5/TT-BTC ngày 30/01/2015 cUa B Tài chInh huàng dn
ye phãn 1oi hang hóa, phân tIch âê phân 1oi hang hóa, phân tIch dê kim tra chat 1uçmg,
kiêm tra an toàn thirc pham; Thông tu so
/2021/TT-BTC ngày . . . .1...../2021 cUa B Tài
chInh sira dôi, bô sung Thông tu so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cüa B Tài chmnh;
Thông tu sO . ../
/TT-BTC ngày ... cüa B Tài chInh ye vic ban hành Danh miic hang
hóa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam;
Trên co s kt qua phân tIch cüa .... (ten cc quan phán tIch hal quan) ti thông báo
sO... ngày... và dê nghj cüa
, Civic tru6ng Ciic Kiêm dnh hái quan thông
báo kêt qua phân loai hang hóa nhii sau:
1. Ten hang theo khai báo:
2. Don vi xu.t khuJnhâp khu:
Dia chi:
MST:
3. S, ngày to khai hãi quan
(Ciic Hài quan

ti Chi ciic Hãi quan
)

4. Tom tt mô tá và dc tInh hang hóa:
5. Kt qua phân 1oi:
Ten gçi theo cu tao, cong dirng:
thuôc nhóm..., phân nhóm..., ma s
nhâp khâu Viêt Nam./.

ti Danh miic hang hóa xut khu,

Thông báo nay có hiu 1rc kê tir ngày ban hành./.
Ncri nhân:
- Lãnh dao Tong c%lc phii trách (dê báo cáo);
- Các Cic HQ tinh,TP (dé thirc hin);
- Cuc Thuê XNK;
- Chi civic HQ: (noi gtci máuphdn tIc/i);
- ... (dun vj XKJNK);
- Website Hài quan;
- Luu: VT, ... (don vi XL)-(CV x& l ho su) (3b).

CVC TR1J€NG
(Kj, ghi rö hQ, ten, và dóng dd'u)
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Mu s 09/TBKQKT-CL-ATTP/202 I

TONG CUC HAl QUAN
C1JC KIEM DNH HAl QUAN
S:

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Ttr do - Hinh phtic

/TB- KDHQ

Ha Ni, ngày tháng

nàm

THÔNG BAO
V kt qua kim tra chat hryng/kirn tra an toàn thrc phm
dôi vó'i hang hOa xuât khâu, nhp khâu
Can cir Lust Hãi quan sé 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 näm 2014;
Can cir Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nàm 2015 cüa ChInh phi quy
djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut Hãi quan ye thu tiic hài quan, kiêm tra giám sat, kiêm
soát hãi quan; Nghj cljnh 59/2018/ND-CP ngày 20 tháng 4 näm 2018 cüa ChInh phii sira dôi,
bô sung mt so diêu cüaNghj djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 thang 01 näm 2015;
Can cir Thông tix so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/20 15 cUa Bt Tài chInh huáng dn
ye phân loai hang hóa, phân tIch de phân 1oi hang hóa, phân tIch dê kiêm tra chat hrcmg,
kiêm tra an toàn thixc phâm; Thông tu so
/2021/TT-BTC ngày . . . .1...../202 1 cüa B Tài
chInh sira doi, bô sung Thông tii so 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cüa B Tài chInh;
Can cir Quyt djnh s . . . cña B (ten B quãn 1 chuyên ngành) chi djnh cho Co quan
Hãi quan....
Trên Co sâ kt qua phân tIch cüa
(ten Co quan phân tIch) và d nghj cüa LAnh
(ten co quan phân tIch), Ciic truáng Ciic Kiêm djnh hãi quan thông báo kêt qua kiêm
do
tra chat lucmg/kiêm tra an toàn thirc phãm dôi vâi hang hóa nhii sau:
1. Ten hang theo khai báo:
2.Dcinvjnhpkhu:
3. S, ngày t khai hái quan
4. Kt qua kim tra:
STT

Ten chi tiêu

Do'n v tInh

Kt qua

Phirong pháp Ham hrçng cho
thfr
phép

5. Két luân:
Thông báo nay có hiu 1irc kê tr ngày ban hành./.
Ncrinhân:
- Lãnh dao Tong cc phi trách (dê báo cáo);
- Chi c%ic HQ: (ncri gi mâuphán tIc/i);
- ... (dun vjXK/NK);
- Các don vj Kiêm djnh (dé p/h);
-Luu:VT.....

CIC TR1J€NG
(Ky, ghi rô hQ, ten, và dóng dá'u)
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Mu s6 10/TBKQPTPL/202 1
C1JC KIEM DJNH HAT QUAN
CHI CVC KIEM D!NH HAl QUAN...
S:

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

/TB- KD...

Ha Nói, ngày

tháng nám

THÔNG BAO
V kt qua phân tIch kern ma s hang hóa xut khu, nhp khu
Can cir Luat Hâi quan sé 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 nãm 2014;
Can cir Nghj djnh s 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 nä.m 201,5 cüa ChInh phü quy
djnh chi tit và bin pháp thi hành Lut Hài quan ye thu tic hãi quan, kiêm tra giám sat, kiêm
soát hãi quan; Nghj djnh 59/2018/ND-CP ngày 20 thang 4 näm 2018 cüa ChInh phü sira dôi,
b sung mt so diêu cUa Nghj djnh so 08/2015/ND-CP ngày 21 tháng 01 näm 2015
Can cr Thông tu s 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 cüa Bô Tài chInh huóng dn
ye phân 1oi hang hóa, phân tIch dê phân lOai hang hóa, phân tIch dê kiêm tra chat li.rçmg,
kiêm tra an toàn thrc pham; Thông tu so
/2021/TT-BTC ngày .. . .1...../2021 cüa B Tài
chInh sira dôi, bô sung Thông tu so 14/201 5/TT-BTC ngày 30/01/2015 cüa B Tài chInh;
Thông tu so . ../
/ TT-BTC ngày ...
cüa B Tài chInh ye vic ban hành Danh mic hang
hOa xuât khâu, nhp khâu Vit Nam;
Chi cic truOng Chi civic Kim djnh hâi quan... thông báo két qua phân tIch kern ma s
hang hóa nhu sau:
1. Ten mu khai báo:
2. Ti khai hãi quan:
3. Dcm vi XK, NK /T chirc, cá nhân:
4. Dcrn vi yêu cAu phân tIch:
5. Phiu yêu cu phân tIch kiêm biên ban 1y mu:
6. Phik tip nhn mu:
7. Chuyên viên thrc hin phân tich:
8. Kt qua phân tich:
9. Ma s phân loai theo Danh miic hang hóa xut khu, nhp khu:
Thông báo nay có hiu 1irc k ti'r ngày ban hành./.
Noinhân:
CHI CUC TRIX%NG
- Cc Kiêm djnh Hãi quan (dé báo cáo);
(Ky, ghi rö hQ, ten, và dóng dâ'u)
- Các Cc HQ tinh, thành phô;
- Cue Thuê xu.t nhp khâu;
- Chi ciic HQ: (iwi gzi mãuphdn tEch);
(d07i vj XK/NK);
- Website Hãi quan;
- Lu.ru: VT,
(&m vj XL).
Ghi chá: thông báo ket qua nay có giá trj dô'i vái máu yêu cdu phân tIch
* Trên cci sá ket qua giám djnh so' ... cia doii vj giám djnh (nê'u mciu du-cic gzti di giám djnh)

